
Kedves Jegytulajdonosok! 

Örömmel értesítjük, hogy 2021. szeptember 3-5. között a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerül 

a PDC European Tour Hungarian Darts Trophy magyarországi fordulója, amelyre jegye változtatás nélkül érvényes. Mit 

is jelent ez pontosan? 

A megvásárolt jegye változtatás nélkül érvényes, azt nem kell lecserélni, akár a 2020. május 8-10., akár a 2020. 

szeptember 4-6. közötti eseményre szólt eredetileg. 

A jegye arra a napra és időszakra érvényes, amelyre korábban megvásárolta. Ha például szombati napra szóló 

napijeggyel rendelkezik, akkor jegyével 2021. szeptember 4-én, szombaton tud részt venni mind a délutáni, mind pedig 

az esti session-on. Amennyiben vasárnap esti jeggyel rendelkezik, akkor 2021. szeptember 5-én, vasárnap az esti 

session-on tud érvényesen részt venni. Ez vonatkozik minden korábban megvásárolt és vissza nem váltott jegyre, a 

két, előbbi példában leírt logika alapján.  

Amennyiben jegye a ”flooron” lévő szektorok valamelyik asztalához volt érvényes, úgy ülésének paramétere nem 

változott. Az eseményen ülőhelyének szektor, asztal és ülésszáma megegyezik a jegyen található adatokkal, és 

ülőhelyének színpadhoz képesti pozíciója sem változik. Tehát ez a szabály a korábban az A1, A2, B1, B2, C1, C2 

szektorban bármely napra vegy session-ra vásárolt jegyek esetén érvényes. 

Amennyiben jegye a tribünön lévő egyik szektorra szólt (E1, E2, E3, R1, R2, D1, D2, D3, VIP BAL, VIP JOBB), akkor 

jegye az alábbi táblázatban feltüntetett szerint lesz érvényes a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre 

kerülő versenyen. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyfoglalás, a korábbi ülőhelyre szóló jeggyel ellentétben, érkezési 

sorrendben történik. Ugyanakkor Önök, akik korábban vásárolták meg jegyeiket, 15 perccel hamarabb tudnak a 

csarnokba bejutni az adott szektorokba újonnan vásárolt jeggyel érkezőkhöz képest, hogy a legjobb helyeket 

elfoglalhassák. A rendezvényen hoszteszeink segíteni fogják a tájékozódást! 

Korábbi szektor Budapest Sportaréna 
szektor 

D1, E1 206-os szektor 

D2, E2 205-ös szektor 

D3, E3, VIP Bal és Jobb 204-es szektor 

R1, R2 111-es szektor 

 
 

Papp László Budapest Sportaréna – PDC European Tours Hungarian Darts Trophy 2021. szeptember 3-5. 
Szektortérkép 

 


